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Wilt u, als ambtenaar/overheidsmanager graag een
artikel publiceren over een thema, een praktijkervaring? Of wenst u een weetje te delen? Geef ons een
seintje, we nemen beslist contact met u op.
Aimeriez-vous en tant que fonctionnaire/manager gouvernemental publier un article sur un sujet spécifique
ou une expérience professionnelle? Vous désirez partager un fait? Contactez-nous et nous allons certainement
prendre contact avec vous.

Volgend eMagazine
Prochain eMagazine

N°5

20 Januari
20 Janvier

Zonder schriftelijke toelating van de uitgever mag
geen enkele tekst noch illustratie van 4INSTANCE,
geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden. De
uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
de advertenties en artikels.
La reproduction des textes et photographies publiés
est interdite sans l’accord écrit de l’éditeur. L’éditeur
n’est pas reponsable des articles et publireportages.
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c u lt u u r & t o e r i s m e

Van steenkool tot cultuur en toerisme in Limburg
Anno 1900 is Genk een rustig dorp, met zo’n 3.000 inwoners. Genk is op dat moment gekend voor haar prachtige
natuur, een trekpleister voor tal van artiesten en schilders
die Genk gebruiken als kader voor hun (kunst)werken.
In 1901 wordt steenkool ontdekt in Genk en ontwikkelen
zich drie steenkoolsites: Zwartberg, Waterschei en Winterslag (vandaag C-mine). Gevolg is een enorme bevolkingsgroei: vandaag telt Genk zo’n 65.000 inwoners met
107 verschillende etnische achtergronden. De mijnen
kennen topjaren, maar in 1966 sluit de mijn van Zwartberg, in 1987 volgt Waterschei en in 1988 ten slotte sluit
de mijn van Winterslag (vandaag C-mine).
Vandaag

De stad ging op zoek naar nieuwe opportuniteiten voor
de immense mijnsites op haar terrein, zo ook voor de site
van Winterslag. In het jaar 2000 groeit het idee om in de
gebouwen van de oude steenkoolmijn van Winterslag,
een creatieve hub te laten ontpoppen. In 2001 koop stad
Genk de site van LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij) en in 2005 wordt de naam «C-mine» geboren.
Inhoudelijk werkt de creatieve hub rond vier pijlers:
educatie, creatieve economie, creatieve recreatie en artistieke creatie en presentatie. Met een hogeschool gespecialiseerd in diverse artistieke afstudeerrichtingen, een
incubator voor jonge ondernemers, een cultuurcentrum,
een designcentrum, een cinema, C-mine expeditie,... is
de C-mine missie geslaagd.
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De creatie van 330 jobs in 42 bedrijven en organisaties,
waarvan ca. 200 jobs in de creatieve sector in 33 creatieve bedrijven.
Elke dag wordt er op C-mine gemaakt: games, apps,
websites, televisiedecors, drones, lichtshows, designobjecten, podiumproducties,... C-mine is een site van creatieve makers in elk van de vier segmenten.
Morgen
De C-mine missie is geslaagd, maar houdt nooit op... Op
de site is elke schakel steeds op zoek naar vernieuwing,
innovatie en creatie. Iedereen is welkom die op zoek is
naar een creatieve beleving, professioneel of recreatief.
Van student, toerist, ondernemer, cultuurliefhebber, designliefhebber tot culinair genieter.

www.c-mine.be

archief vrt nieuws
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K u n s t - ART

Beyond food and design
Hoe voedsel vorm geeft aan ons landschap
Voedsel of de manier waarop productie of distributie is georganiseerd, had en heeft een verregaande invloed op hoe we
vroeger, vandaag en morgen leven. Aan de hand van vier thema’s – mijnwater, aquafarming, bijen(houderij) en champignons – exploreren tientallen designers de wisselwerking tussen voedsel en design. Een visueel overtuigende expo
waarin installaties, ontwerpen en ideeën het verleden, heden en toekomst elkaar versterken.

Creativiteit voedt design
“Limburg heeft een sterke reputatie als het op creativiteit en
innovatie aankomt. Dat is niet alleen vandaag zo, maar dat
is altijd zo geweest en dat wordt in de expositie BEYOND
FOOD AND DESIGN wel heel mooi in kaart gebracht”,
zegt gedeputeerde Igor Philtjens. Puttend uit het rijke verleden verwijst de gedeputeerde van Cultuur en Toerisme van
de provincie Limburg naar de Maten, bekend als natuurdomein, maar in de middeleeuwen als visvijvers aangelegd om
– gezien de kalkarme grond – de bevolking van de nodige
eiwitten te voorzien. Deze Maten zijn maar één voorbeeld
van hoe voedsel het landschap heeft vormgegeven, maar ook
onze steden zijn onderhevig aan voeding, voedselproductie
of -distributie. “Genk is een mijnstad en zal dat altijd blijven.
De vorm, het stedelijke weefsel en de verschillende culturen die er samenkomen maken onze stad en haar toekomst
bijzonder”, zegt Genks schepen Erik Gerits. “BEYOND
FOOD AND DESIGN toont hoe de geschiedenis een voedingsbodem vormt voor onze toekomst. Hoe ideeën rijpen en
we daar vervolgens de vruchten van kunnen plukken.”
Water, vis, bijen en champignons
Curator Jan Boelen bracht een groot netwerk van designers
en creatieve
talenten op de been om (al dan niet samen) na te denken over
vier centrale thema’s, die vanuit een regionale of geschiedkundige context vertrekken en bovenal een bijzondere wisselwerking tussen voedsel en design initiëren: mijnwater,
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aquafarming, bijen(houderij) en champignons. De visueel
overtuigende expo op C-mine is het resultaat van een langer
proces waarin designers met elkaar in dialoog gingen rond
éen van deze thema’s, telkens getrokken door een designprofessional met internationale faam binnen dit deeldomein.
Installaties, producten en concepten
Zo trokken de Nederlandse designexperts Henriëtte Waal,
Eric Klarenbeek en Foodcurators respectievelijk het domein
mijnwater, champignons en aquafarming.
De Slovaakse designer Tomás Libertiny fungeerde op zijn
beurt als mentor voor het bijenthema. BEYOND FOOD
AND DESIGN pakt niet alleen uit met installaties en nieuwe
producten of concepten; het documenteert ook voor een stuk
het denk -en werkproces. De thema’s hebben een lokale
context, zoals het drinkbaar mijnwater dat massaal wordt
weggepompt tot het geschiedkundige fenomeen van de viskweek en de actuele aquafarm die in het koelwater van een
elektriciteitsproducent actief is. Ook champignons en bijen
zijn interessante fenomenen. Zowel in de vrije natuur als in
gecultiveerde vorm ontsluiten ze in Genk, en bij uitbreiding
Limburg, een eigen wereld van domesticatie en inspireren ze
zelfs tot de constructie van technische materialen. Hoewel
BEYOND FOOD AND DESIGN vertrekt vanuit deze vier
concreet afgebakende topics, speelt deze tentoonstelling ook
in op de universele vraagstukken van waterhuishouding,
voedselproductie en -consumptie en design-thinking.
20 jaar toegepast

BEYOND FOOD AND DESIGN is een tentoonstelling in
het kader van 20 Jaar Toegepast, een initiatief van Cultuurplatform Design, C-mine en Z33. Een dertigtal designers, die
N° 4 December - Décembre 2015

stammen uit de voorgaande edities van Toegepast, werkten
hiervoor samen en creëerden nieuw werk. De tentoonstelling
op C-mine, te zien van 1 oktober tot en met 31 januari, mixt
op eigenzinnige wijze en per thema installaties, ideeën en
producten en houdt ze tegen het licht van het verleden, het
heden en de toekomst.
“Toegepast is en blijft een beproefde formule om jong talent
te selecteren
en te laten doorgroeien. Het staat voor samenwerken, het uitbouwen van een
netwerk, het verdiepen van het eigen werk, kruisbestuiving”,
voegt bgedeputeerde Igor Philtjens er nog aan toe. “Het
culmineert in BEYOND FOOD AND DESIGN en we mogen vaststellen dat hier verschillende generaties designtalenten tonen wat zij én onze regio waard zijn op een internationaal niveau.”
De expo Beyond food and design is open voor publiek
van 1 oktober 2015 tot en met 31 januari 2016.
Openingsuren expo
ma- zo van 10u-17u
gesloten op Kerstmis en Nieuwjaar
gratis toegang
adres:
C-mine designcentrum
C-mine 10 – 3600 Genk

www.beyondfood.be
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La chaire en e-Gouvernement de l’Université de Namur
La demande d’expertise en e-Gouvernement est grandissante. Pour répondre à ce besoin, l’Université de Namur
a créé la Chaire e-Gouvernement afin d’offrir, principalement au secteur public, une expertise indépendante en droit et
en informatique pour les questions relatives à ce domaine, au travers de missions de consultance, de formation et de
recherche scientifique..

La Chaire assure une veille technologique et scientifique
dans les différents aspects de la gouvernance digitale (techniques, juridiques, managériaux et stratégiques) et poursuit
des missions de consultance, de formation et de recherche
scientifique.
Les missions récentes portent sur des questions de la protection de vie privée, de l’introduction de méthodologies Agiles
dans le secteur public, de la gouvernance stratégique et des
données ouvertes.
Pour rester en phase avec les besoins du service public, la
Chaire s’est entourée d’un comité d’accompagnement composé de responsables clés des différents organismes publiques et parapubliques.
Contexte de la chaire

Quatre personnes œuvrent au fonctionnement et au développement de la Chaire e-gouvernement:
le professeur Naji Habra, doyen de la Faculté d’Informatique,
Cécile de Terwangne, professeure à la Faculté de droit,
Benoît Vanderose, post-doctorant à la Faculté d’informatique,
Elise Degrave, post-doctorante à la Faculté de droit.

www.unamur.be/egov
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L’Université de Namur est active depuis de longues années
dans le domaine de l’informatique au service des instances
publiques et du citoyen. Historiquement, elle a été pionnière
en créant depuis 1969 un partenariat public-privé (le Ciger)
dont l’objet social était précisément l’aide aux pouvoirs publics dans le domaine de l’informatique, discipline naissante
à l’époque.
L’expertise développée au sein de l’Université de Namur
dans ce domaine tout au long des décennies écoulées a été
mise au service des autorités belges – régionales, commu-

...
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Comité d’accompagnement
Thierry Bertrand, Directeur du département DTIC
du Service public Wallonie
Sébastien Brunet, Administrateur Général de
l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective
et de la statistique
Thibaut Duvillier, Banque Carrefour de la Sécurité Sociale,
Sylvie Marique, Directrice générale de la DG-05
du Service public Wallonie
Oliver Schneider, Fonctionnaire Général à e-Wallonie Bruxelles Simplification (ex- easi-wall)
Luc Simons, Directeur de l’Agence Wallonne des
Télécommunications, AWT
Benoît Wanzoul, Directeur de la Banque carrefour
d’échange de données de e-Wallonie Bruxelles
simplification (ex- easi-wall)
nautaires et fédérales – ainsi qu’au niveau européen. Les
compétences pluridisciplinaires, techniques, juridiques et
managériales, liées à l’informatique des services publics
ont été fédérées dans des centres de recherche de l’Université dont l’excellence est aujourd’hui largement reconnue :
le CRIDS et PReCISE. Des formations en la matière sont
organisées, ouvertes à un public varié de professionnels et
d’étudiants. Récemment, l’Université de Namur s’est vu en
outre attribuer la responsabilité du module de formation en
e-gouvernement à destination de l’Ecole Publique d’Administration (EMMAP).
N° 4 December - Décembre 2015

Forte de ses acquis historiques, l’Université a décidé en 2013
de créer, sur fonds propres, une Chaire appelée «Chaire egouvernement» dans le but de poursuivre, renforcer et structurer ses activités dans ce domaine.
La Chaire assure une veille technologique et scientifique
dans les différents aspects de la gouvernance digitale (techniques, juridiques, managériaux et stratégiques) et poursuit
des missions de consultance, de formation et de recherche
scientifique.
Ses missions récentes portent sur des questions de la protection de vie privée, de l’introduction de méthodologies Agiles
dans le secteur public, de la gouvernance stratégique et des
données ouvertes.
Pour rester en phase avec les besoins du service public, la
Chaire s’est entourée d’un comité d’accompagnement composé de responsables clés des différents organismes publiques et parapubliques

Depuis quelques années, les Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC) envahissent aussi le secteur
public. L’administration est désormais engagée dans l’ère de
l’e-Gouvernement, terme générique qui désigne l’ensemble
des utilisations des TIC dans l’administration ainsi que les
changements ainsi engendrés au sein de la structure et du
fonctionnement de celle-ci.
Concrètement, les outils technologiques sont utilisés à des
fins diverses : alléger les démarches administratives des citoyens, augmenter l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, automatiser l’octroi de certaines allocations,
etc.
Questions juridiques…
Cette évolution provoque maintes questions juridiques. En

effet, les citoyens sentent leur vie privée menacée et craignent que l’État se transforme en Big brother. Au-delà de
cette crainte de la surveillance existe un autre danger tout
aussi fondamental : celui de développer une administration
kafkaïenne.
En effet, comment faire pour que l’administration ne devienne pas à ce point technique et complexe qu’elle en devienne
incompréhensible? Il importe de donner aux citoyens les
moyens juridiques nécessaires pour qu’ils gardent une prise
sur l’administration de manière à pouvoir la comprendre et la
contrôler, même à l’heure des technologies.
… et informatiques
Beaucoup de questions informatiques sont également soulevées. Parmi celles-ci, la question de la sécurité des systèmes
et de la protection des données fait figure «d’arbre cachant la
forêt». S’il est bien évidemment primordial de garantir que
l’administration électronique soit résiliente face aux opérations malveillantes et autres aléas techniques, l’émergence de
l’outil informatique comme épine dorsale de la gouvernance
impose une remise en question de son rapport au public.
Ainsi, et parallèlement à l’inquiétude soulevée par la possible
omniscience de l’État, l’informatique représente encore aux
yeux du public un outil mystérieux et potentiellement peu fiable. La question de la confiance envers les systèmes informatiques et de comment ceux-ci peuvent offrir plus de transparence est tout aussi cruciale au succès de l’e-Gouvernement.
Depuis les solutions en terme d’ergonomie et d’accessibilité,
jusqu’aux méthodes permettant à des systèmes hétérogènes
et autonomes de partager leurs données de façon cohérente et
compréhensible, les défis faisant face aux concepteurs de ces
systèmes sont plus nombreux que jamais!
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Wat betekent het Internet of Things voor de
overheid?
Elisa Giaccardi is hoogleraar Interactive Media
Design aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van
de TU Delft. Ze won een TU Delft Technology
Fellowship en staat in de top 10 van vrouwelijke
wetenschappers aan de TU Delft.

In haar achtergrond komen geesteswetenschappen, digitale
media en interaction design samen. In haar inaugurele rede
“designing the connected everyday” (2014) vertelt zij hoe
de volgende generatie van interactieve media een nieuwe
vorm zal krijgen in een veelvuldige interactie van materialen en ervaringen, in de fysieke wereld wel te verstaan. De
nieuwe generatie interactieve media speelt zich niet meer
alleen af op schermen. Interactieve media gaan volgens
Giaccardi steeds slimmer en betekenisvoller ons dagelijks
leven ondersteunen. En het belangrijkste is dat dit gebeurt
met respect voor het leven dat we willen leiden. In plaats
van dat we door interactieve media worden weggezogen,
overladen en afgeleid van datgene waar we echt mee bezig
willen zijn. Volgens Giaccardi staan we aan de vooravond
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van een nieuwe technologische revolutie waarin een nieuwe
generatie van alledaagse voorwerpen, zonder schermen, de
voorwerpen om ons heen, een belangrijke rol vervullen.
Een technologie die netwerken van verschillende omvang
mogelijk maakt en niet altijd “aan’ hoeven te staan.
Haar fascinatie voor communicatie tussen mensen en de
rol van mediatechnologie in die communicatie is altijd
haar belangrijkste drijfveer geweest. De vraag hoe we een
omgeving kunnen vormgeven die mensen stimuleert creatiever te zijn houdt haar dagelijks bezig. Volgens haar is het
bewijs al geleverd dat digitale technologie de tools biedt
waarmee we meer en meer eigenaar kunnen zijn van ons
eigen probleem en de voorwaarden scheppen om creatief
te zijn. Bijvoorbeeld door open access platforms te creëren
die sociale samenwerking en productie ondersteunen, zoals
de GenBank sequence database voor het delen en in kaart
brengen van DNA-sequenties uit meer dan 100.000 organismen, geproduceerd in laboratoria over de hele wereld,
het delen van mediabestanden via Flickr en YouTube en het
ontwikkelen van wikis met Wikipedia. Allemaal voorbeelden van sociale creativiteit.
Giaccardi heeft veel gedaan in de Erfgoedsector vanuit het
vraagstuk van culturele identiteit. Wat willen we de volgende generatie meegeven, heritage is about the things we value and want to pass on. Ze vertelt over een experiment van
Museon vanuit de gedachte dat niet alles in archieven kan

worden getoond. Zij lieten voorwerpen met elkaar twitteren en het publiek besluiten welk voorwerp tentoongesteld
mocht worden. Voorwerpen gingen met elkaar concurreren.
Zo kun je je ook voorstellen dat artefacts and parts of a heritage place het publiek betrekken doordat ze mensen helpen
de geschiedenis van de plek te begrijpen en de waarde van
de plek voor mensen zichtbaar te maken. Dit wordt het onderwerp van een afstudeerproject waarbij TU Delft en Museon gaan samenwerken. Maar ons begrip van erfgoed is
niet frozen in time, onze culturele identiteit is niet afhankelijk van artefacts en voorwerpen, vertelt ze. De eerste stap
is begrijpen, wat betekent iets voor een ander. Het gaat om
de niet-materiële waarde, bijvoorbeeld de geluiden van een
bepaalde plek, en de verhalen.
Wat betekent dit voor de overheid?
Het is belangrijk dat de overheid begrijpt dat hoe mensen
tegenwoordig met elkaar omgaan – en de rol van interactieve media daarbij –hun verwachtingen ten opzichte van
de overheid verandert, vooral over de manier hoe ze willen
worden betrokken. Decentralisatie van de uitvoering ziet zij
als een onderdeel van die verandering. Het proces speelt
zich steeds dichter bij de mensen af. Nieuwe technologie
brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Giaccardi ziet privacy en eigendom van gegevens, rights on data zoals zij
dat noemt, als de grootste problemen en juist daar ziet zij

...
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een actieve rol voor de overheid. Degene die de data produceert, bijvoorbeeld via een i-phone, is niet per se ook de
eigenaar van die data. Meer nog dan de overheid zijn multinationals en marktpartijen volgens haar een bedreiging
voor privacy. Zij ziet toekomst in software die een expirationdate aan data kan hangen. Discussies over het recht om
vergeten te worden, zoals in zoekmachines, komen dan in
een ander perspectief te staan. Ze wijst op het IOT Design
Manifesto, een gedragscode voor iedereen die betrokken
IOT DESIGN MANIFESTO 1.0
Guidelines for responsible design in a connected world

is bij de ontwikkeling van The Internet of Things. Hierin
staan 10 principes voor een eerlijk en evenwichtig ontwerp
en gebruik van data. Het tiende principe is alomvattend: in
the end, we are human beings.
Ellen Couwenberg
Liva Stephana

Thoughtful design in a complex world

Charlotte Vandenborre, Rachelle Dufour & An Onghena

The Connected Everyday Lab researches how to facilitate thoughtful design in a complex world where people, objects and technology are increasingly connected. The group explores
the social opportunities, systemic impact and ethical implications of emerging technological paradigms such as the Internet of Things, social robotics and smart materials by means of
probing design interventions in the real world.
The Connected Everyday Lab is an interdisciplinary research group at the Faculty of Industrial Design Engineering (IDE), Delft University of Technology. The group is part of the IDStudioLab design research community, and actively collaborates with other research groups across the departments of Industrial Design, Design Engineering, and Product Innovation
and Management.
www.connectedeverydaylab.org
N° 4 December - Décembre 2015
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Vastgoeddatabank van Vlaams Gewest is grote
winnaar van Agoria eGov Awards 2015
De prijs voor Beste eGov-project werd op 3 december in de wacht gesleept door de Vastgoeddatabank

van de Vlaamse Overheid (Facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid). Die databank bundelt alle gege-

vens m.b.t. vastgoed in het Vlaams Gewest. Met die award wil Agoria, de Federatie van de technologische industrie, ICT-innovaties in de spotlights zetten en bevorderen met als doel efficiëntere en rendabe-

lere overheidsdiensten die het leven van de burger makkelijker maken.

De beste e-gov-projecten werden op donderdag 3 december bekroond tijdens de twaalfde editie van de Agoria eGov
Awards. De projecten werden ingedeeld in zes categorieën:
Gebruiksvriendelijkheid, Rentabiliteit, Innovatie, Samenwerking, Open Data en prijs voor het Beste eGov-project. In totaal werden 34 dossiers ingediend, wat aanzienlijk
minder is dan het record van 56 in 2014. “Die daling is natuurlijk het gevolg van de ICT-budgetten die steeds meer
onder druk komen te staan”, verklaart Marc Lambotte, CEO
van Agoria. “Het is ook jammer dat er geen projecten van
Waalse steden en gemeenten werden ingediend, terwijl dat
er vorig jaar toch behoorlijk wat waren.” De projecten waarop dossiers betrekking hebben worden wel steeds complexer, en minder ‘basic’ zoals de lancering van een website of
een mobiele applicatie.
Kwaliteit boven kwantiteit

Jo Klaps
N° 4 December - Décembre 2015

Er zijn dus minder projecten, maar de kwaliteit neemt toe.
De jury van de Agoria eGov Awards was dan ook tevreden.
De kandidaten hebben duidelijk de boodschap van vorig
jaar opgepikt, waarin de Federatie hen aanmoedigde om
voordeel te halen uit de laatste trends zoals cloud computing
en open data. De jury was ook opgetogen dat verschillende
steden en gemeenten hebben overlegd om gezamenlijke
initiatieven te nemen. Die vreugde wordt enigszins getemperd door Marc Lambotte: “Het blijft moeilijk om projec-

...
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ten te vinden die verder gaan dan louter informatisering van
de papierstroom.”
Wat is een goed e-gov-project?
Tijdens de uitreiking van de awards werden achttien e-govprojecten genomineerd en onder de aandacht gebracht. Het
beste project in alle categorieën is het project dat de beste
combinatie biedt van de vijf elementen: innovatie, rentabiliteit, gebruiksvriendelijkheid, samenwerking en gebruik
van open data.
Zoals Agoria had gehoopt, spelen de nieuwe trends een
steeds grotere rol in de voorgestelde projecten, bijv. crowdsourcing of intelligente camera’s. Er is ook een toename van
het aantal projecten dat steunt op de kansen die open data
biedt en van applicaties voor geolokalisatie. “Het gaat de
goede kant uit, maar overheidsdiensten zouden meer moeten doen om intelligent gebruik te maken van die nieuwe
technologieën”, stelt Marc Lambotte.
Begrotingsdruk is niet bevorderlijk voor langetermijnvisie
Ook dit jaar zijn er te weinig projecten waarbij de return
on investment (ROI) ook echt wordt onderzocht. Overheidsdiensten proberen te besparen, en het onderhoud van
de bestaande ICT-infrastructuur gaat vaak voor op de ontwikkeling van nieuwe duurzame, intelligente diensten die
echte toegevoegde waarde bieden. Die begrotingsdruk zet
overheden ook ertoe aan om zelf applicaties te ontwikkelen
omdat ze denken goedkoper uit te komen, terwijl de ondernemingen van de ICT-sector passende oplossingen kunnen
aanreiken. “Het is van essentieel belang dat verder wordt
geïnvesteerd in innovatieve technologieën en een langetermijnvisie wordt gevolgd”, benadrukt Marc Lambotte.
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“We zijn echter blij vast te stellen dat de daling van de ICTbudgetten van de afgelopen jaren voorbij is. Volgens de berekeningen van Agoria zouden de federale uitgaven voor
digitale projecten in 2016 opnieuw lichtjes groeien. We hopen dat die tendens de komende jaren zal doorzetten.”
Wie zijn de winnaars van de Agoria eGov
Awards?
Gebruiksvriendelijkheid
Cartesius – NGI (Nationaal Geografisch Instituut)
Het Cartesius project heeft als doelstelling het online ontsluiten van oude kaarten en luchtfoto’s van België en Centraal-Afrika, goed opgeslagen bij vier federale instellingen,
vaak van uitzonderlijke schoonheid, maar zeer kwetsbaar,
en niet voor iedereen even makkelijk toegankelijk en
doorzoekbaar. De excellentiepool Cartesius is opgericht
door het Nationaal Geografisch Instituut, het Rijksarchief,
de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika. Ze zijn samen pionier in de ontwikkeling
van een gemeenschappelijke ontsluiting van hun enorme
cartografische collecties via het internet, en wisselen onderling hun complementaire kennis, ervaring, kunde en faciliteiten uit. Doelgroepen zijn van het begin af aan al bij het
project betrokken geweest en de oplossing is ook voor een
brede waaier aan doelgroepen gebouwd.
Rentabiliteit
BCED Web Interface – e-Wallonië-Brussel Vereenvoudiging
Het doel van dit project is om de administratieve belasting
van gebruikers te verminderen door de mogelijkheid te bieden de verplichting te schrappen om overheidsdiensten de
nodige papieren documenten te bezorgen. Daarmee wordt

de ‘only once’-policy in de praktijk gebracht, binnen de
grenzen van de toestemmingen die werden verleend door
de verschillende sectorale comités van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alleen al wat de verlichting van de administratieve
belasting betreft, gaat het met de drie proefdiensten en de
volgende zes die zullen worden gestart jaarlijks om een bedrag van 1.300.000 euro, wat op één jaar al neerkomt op
ruim vier keer het geïnvesteerde bedrag. De aanvragende
diensten die momenteel in de wacht staan, doen vermoeden dat met dit project binnen twee jaar het tienvoudige kan
worden gerealiseerd.
Innovatie
G-Cloud IAAS – Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
De ICT-infrastructuur van de HZIV was in 2015 aan een
grondige vernieuwing toe. De quasi-volledige HZIV-infrastructuur werd in juni 2015 naadloos overgebracht naar
de G-Cloud. Het gaat om het eerste verwezenlijking waarbij alle kerntoepassingen van een openbare instelling van
sociale zekerheid op een cloud-infrastructuur zijn geplaatst.
Door de stap naar de G-cloud kan de HZIV voluit focussen op de evolutie van haar kerntoepassingen, zonder nog
ooit rekening te moeten houden met de levenscyclus van de
infrastructuur. Een belangrijke besparing werd gerealiseerd
door het buiten gebruik stellen van twee eigen datacenters,
inclusief eigen infrastructuur, beheer en onderhoud. Kortom, het g-Cloud IAAS-project is budgetneutraal vanaf het
eerste jaar en levert forse besparingen op voor alle volgende
jaren. De servicekwaliteit is hoger, de strategische controle
is verzekerd en op middellange termijn zijn bijkomende
schaalvoordelen mogelijk, ook voor andere instellingen.

...
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wijl medewerkers de website actueel houden. DO² is een
platform waarop samenwerking met iedereen mogelijk
is, niet alleen met burgers en organisaties, maar ook met
andere overheden. Zowel op het vlak van de data zelf als
op het vlak van de know-how over open data.

Samenwerking
Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming –
KSZ
Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming
beoogt de koppeling en geïntegreerde ontsluiting als open
data van sociaal-economische gegevens afkomstig van de
instellingen uit de Belgische sociale zekerheid. Het heeft
daarbij tot doel beter, sneller en goedkoper te kunnen inspelen op gegevensbehoeften. Momenteel worden in het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming relevante gegevens van 19 openbare instellingen samengebracht, aangevuld met persoonskenmerken afkomstig uit
het Rijksregister. De grote meerwaarde van het datawarehouse ligt in de onderlinge (permanente) koppeling van
de gegevens afkomstig van de onderscheiden bronnen aan
de hand van een uniek nummer. Daarnaast omvat het datawarehouse over een periode van 15 jaar, wat longitudinale
analyses mogelijk maakt. Om tegemoet te komen aan de
noden en wensen van de gebruikers en tegelijkertijd rekening te houden met de principes van de regelgeving inzake
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, werden drie
consultatiemogelijkheden uitgewerkt: de basistoepassingen,
de webtoepassingen en de gegevensaanvragen op maat.

Award voor Beste eGov-project
Vastgoeddatabank van de Vlaamse Overheid – Het Facilitair bedrijf van de Vlaamse Overheid
Voor het eerst zijn alle gebouwen en percelen van de
Vlaamse overheid in één databank opgenomen: de
Vlaamse Vastgoeddatabank! Het gaat om meer dan
90.000 percelen en 2.900 gebouwen. Hiermee krijgt de
Vlaamse overheid een beter zicht op haar gebouwen en
gronden. Zo kan ze haar vastgoed nog beter inzetten als
een strategische troef voor het vervullen van haar kerntaken en brede maatschappelijke opdrachten en voor de
realisatie van de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse
Regering. In dit project is resoluut gekozen voor ‘open
data’, door zoveel mogelijk gegevens beschikbaar te maken in een formaat dat iedereen kan bekijken. Diensten
binnen de Vlaamse overheid kunnen zo gemakkelijker
gegevens uitwisselen wat efficiëntieverhogend werkt.
Doordat ook burgers de gegevens kunnen bekijken,
wordt de overheid ook transparanter. De Vastgoeddatabank is publiek ontsloten via de website van Bestuurszaken, Geopunt en een eigen GIS-portaal. Door gebruik te
maken van open standaarden (Web Map Services) is de
data herbruikbaar door derden. Zo kunnen de entiteiten,
andere overheden en ook de burger de data raadplegen.

Open Data
DO² Open Data Oostende – Stad Oostende
DO² geeft het antwoord op de vraag hoe je concreet
kan starten met een Open Data platform. De website is
namelijk dé bron van alle relevante gegevens voor de
burgers en andere overheden. Omdat men in het project
bestaande info recycleert tot open datasets zónder meerwerk en zonder extra budget, hoeft open data geen aparte
oefening te zijn. De actualisatie gebeurt automatisch terN° 4 December - Décembre 2015

Bron: Agoria
Michaël Verheyden
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Les géodonnées publiques, une richesse
insuffisamment exploitée
La géomatique est une discipline regroupant les pratiques,

méthodes et technologies qui permettent de collecter,

analyser et diffuser des données géographiques. L’objectif

final de la géomatique est la représentation spatiale des

données récoltées pour identifier, représenter et démontrer
les résultats d’analyses statistiques. De ca fait, la géoma-

tique apporte un nouvel axe d’analyse à vos données qui,
jusqu’à présent, n’étaient analysées qu’en deux
dimensions.

Logiquement, le terme géomatique provient de la contraction des termes géographie et informatique. La géomati-

que permet donc de tirer le meilleur parti de chacun de ces
deux domaines.

Le Plan Stratégique Géomatique pour la Wallonie (PSGW) a pour but de déterminer les orientations du Gouvernement wallon en matière de géomatique. Il comprend notamment les dispositions
relatives à l’infrastructure wallonne de d’information géographique (InfraSIG), aux aspects transversaux de la géomatique, à la qualité et à la fiabilité des géodonnées ainsi qu’à la promotion et à
la sensibilisation de la géomatique. Le plan stratégique est trisannuel. Le Gouvernement wallon
adopte le plan stratégique géomatique sur la base d’une proposition du Comité Stratégique de la
Géomatique (CSG).
Le Plan Stratégique Géomatique pour la Wallonie trouve ses références légales dans les articles 16
et 17 du Décret relatif à l’infrastructure d’information géographique wallonne (1) communément
appelé Décret InfraSIG.
La géomatisation de la société
Notre société a connu au cours de ces dix dernières années une transformation majeure : l’ensemble
des activités qui y sont menées sont géolocalisées ou géolocalisables. Les nouvelles technologies
ont accéléré un processus de prise en compte de la localisation qui nous était déjà familier mais qui
a pris une ampleur nouvelle. La navigation routière assistée par GPS est connue de tous et les outils
de cartographie Internet de type Google Maps et Google Earth ont rendu l’ensemble de la planète
explorable à travers un écran.
Les bénéfices de ces techniques géomatiques à l’interface entre géographie et informatique sont
particulièrement perceptibles, tant pour le grand public que pour les professionnels.

N° 4 December - Décembre 2015
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La géomatique intervient dans la navigation routière,
maritime et aérienne, dans la gestion des risques, des
inondations, la prévention des nuisances telles que le
bruit et la pollution atmosphérique, la contamination des
sols et nappes phréatiques ainsi que dans l’aménagement
du territoire, l’agriculture, le ramassage scolaire, le redéploiement économique, la gestion des réseaux enterrés,
les télécommunications, les services d’urgence, la police
et le tourisme.
Il y a à peine 10 ans, la géomatique était réservée aux
spécialistes, aujourd’hui elle englobe aussi la majorité
de la population utilisatrice d’Internet ou d’un téléphone
mobile. Les puces GPS sont présentes dans la plupart
des smartphones et tablettes, elles permettent une géolocalisation continue de nos différentes activités et offrent
des services optimisés selon la localisation.
Nous utilisons quotidiennement des outils géomatiques
pour obtenir de l’information spécifique aux différents
lieux de notre vie quotidienne mais surtout pour découvrir sans cesse des endroits inconnus en relation avec
une mobilité accrue.
Des géodonnées de qualité sont devenues indispensables
aux politiques publiques de mise en œuvre du territoire
et à l’optimisation des opportunités offertes par les ressources naturelles, humaines et par l’infrastructure de
la Wallonie. Elles peuvent, à terme, réduire les coûts et
améliorer la qualité des décisions tant publiques que privées. La production et la diffusion de ces géodonnées
représentent un marché en forte croissance. La valeur
N° 4 December - Décembre 2015

ajoutée à l’économie wallonne est de l’ordre de 200 millions d’Euros par an.
Les géodonnées publiques, une richesse insuffisamment exploitée
Historiquement, les pouvoirs publics fédéraux, régionaux et locaux ont été les principaux producteurs de
géodonnées à des fins de défense, de travaux publics,
de navigation, d’aménagement du territoire et de gestion
des ressources naturelles.
En Wallonie, les pouvoirs publics disposent de géodonnées qui permettent de soutenir leurs missions. Ces
données sont aujourd’hui complétées par de nombreux
contributeurs privés à titre commercial ou volontaire.
L’ensemble représente une richesse sous-exploitée car
l’utilisation de ces géodonnées n’enrichit la plupart des
décisions que dans la mesure où les géodonnées sont accessibles, interopérables et de qualité.
Au travers de sa vision stratégique, le PSGW veut poser
des jalons qui permettront de valoriser l’énorme potentiel de l’information géographique wallonne et inscrire la
géomatique au cœur de la décision publique et privée.
Valoriser le potentiel des géodonnées de service public
Le Décret relatif à l’infrastructure d’information géographique wallonne du 22 décembre 2010 propose un
cadre juridique pour favoriser l’utilisation et maximiser
l’utilité des géodonnées wallonnes sous la guidance du
Comité Stratégique de la Géomatique en charge de pro-

poser le Plan Stratégique Géomatique pour la Wallonie.
Inscrire la géomatique au cœur de la décision publique et
privée soulève un grand nombre questions, notamment :
Comment assurer une bonne gouvernance en matière de
géomatique wallonne ? Comment encadrer la production
des données géographiques ? Comment financer leur
production, leur mise à jour et leur diffusion ? Comment
faire en sorte que les pouvoirs locaux participent à la
stratégie géomatique régionale dans une relation winwin ?
Comment organiser le partage des informations géographiques ? Comment optimiser l’interopérabilité des données géographiques ? Comment assurer le respect des
normes et standards ?
Comment protéger la vie privée des citoyens et les droits
des producteurs de données ? Comment valoriser l’information géographique volontaire ? Comment intégrer
les avancées en matière de télédétection ? Comment offrir un cadre motivant aux investissements privés ? Ces
questions font l’objet du Plan Stratégique Géomatique
pour la Wallonie.
Service public de Wallonie
Secrétariat Général
Département de la Géomatique

Le plan stratégique géomatique
pour la Wallonie
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Besparen en hervormen van de overheid
Een beter debat waard
Standpunt van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid

Besparingsnoden en crisis: de overheid is (weer)
voorwerp van debat. Opiniestukken rollen over elkaar;
de hervorming van de overheid staat prominent in de
partijprogramma’s. Wij vinden als vereniging die topambtenaren en bestuurskundigen verenigt, dat de manier
waarop dit debat verloopt ons weinig helpt om tot goede
voorstellen te komen voor een beter presterende overheid.
Daar zijn drie redenen voor die we in drie afzonderlijk te
lezen korte teksten uitwerken
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Ten eerste wordt te vaak en te gretig met cijfers gegoocheld, waarvan de betekenis onduidelijk
of verwarrend is. Dat leidt tot een verward debat.
Ten tweede staat het BBP als macro – economisch meetinstrument veel te centraal: dat heeft
zoveel inhoudelijke en technische beperkingen dat het geen instrument is dat richting kan
geven aan hervormingen.
Ten derde: het debat gaat te zeer in algemene zin over ‘de overheid’. Dat is te algemeen om
bruikbaar te zijn. Het gaat te weinig over hervormingen die bezig zijn en steunt te weinig op
een evaluatie van de effectiviteit van bepaalde programma’s en van de manieren waarop we
bepaalde aspecten van onze samenleving organiseren.
De overheid en de publieke sector zijn sterk verweven in het maatschappelijk weefsel van
onze samenleving. Zonder sterke publieke sector is er geen samenleving meer. De moeilijkste
positie is om te wijzen op de onmisbaarheid van een sterke publieke sector en daar telkens
weer een kritische houding aan te koppelen over noodzakelijke evaluaties, bijsturingen en hervormingen. Dat is onze positie en is voor ons de wenselijke richting voor het publieke debat
over de toekomst van de publieke sector in ons land. Met de huidige debatten, gedomineerd
door cijfers, door het BBP en door een veel te generieke benadering, komen we er niet.
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Het cijfercircus: pleidooi voor minder gegoochel
Het totale BBP bedroeg in 2013 338 miljard euro. 54,9
procent (of 186 miljoen euro) van dat totale BBP in ons
land gaat naar publieke uitgaven (cijfers voor 2013, Nationale Bank, Belgostat). In de huidige debatten is dat
een gevoelig cijfer. Een aantal maatschappelijke organisaties en politieke partijen verdedigt de stelling dat het
overheidsbeslag onder de 50% moet. Dat is een vooral
symbolische grens, waar weinig visie bij te pas komt.
Waarom geen 45% of 40%? Aan dat cijfer hangen vooral enkele misvattingen vast.
Ten eerste is het een misvatting om die 54,9% gelijk te
schakelen met de belastingdruk op gezinnen. Aan de inkomstenzijde van de overheid moeten we immers rekening houden met andere inkomsten dan belastingen op
gezinnen. Dat zijn, onder andere, de dividenden van de
aandelen in de overheidsbedrijven (bpost, Belgacom);
de sociale bijdragen die de staat betaalt voor de eigen administratie; de belastingen en sociale lasten betaald door
bedrijven; de verkopen door de overheid van goederen
en diensten die voor jaarlijkse inkomsten zorgen. Het totale belastingniveau (alle directe, indirecte belastingen
en sociale lasten samen) lag in 2012 op 45,3% van het
BBP (OESO, 2012). Dat cijfer is echter een heel ruwe
indicator: het echte belastingniveau verschilt sterk van
gezin tot gezin, afhankelijk van factoren als inkomen en
gezinsgrootte, maar ook van inkomens uit arbeid of inkomens uit eigendommen. Een juiste inschatting maken
van de hoogte van de belastingen op de bedrijven en de
evolutie daarvan, is zo mogelijk nog lastiger, omwille
van de grote diversiteit van bedrijven. Tussen grote mulN° 4 December - Décembre 2015

tinationals en de bakker om de hoek zijn de verschillen
heel groot. De mogelijkheden om met belastingsystemen
tussen landen te spelen zijn ook ongelijk verdeeld.
Tweede misvatting. De belastingdruk ligt zeker hoog
maar is niet historisch hoog en het is zeker niet zo dat
dit altijd alleen maar verder stijgt. Bij vorige crisissen
(zoals in de periode 1984-1985) steeg de belastingdruk
tot 50%.
Een derde misvatting is dat deze 54,9% gelijk worden
gesteld met uitgaven voor de overheid, in de betekenis
van het overheidsapparaat (ambtenaren, gebouwen, werkingskosten op alle bestuursniveaus). Dat klopt echter
niet. Om de kostprijs van het overheidsapparaat in de
strikte zin te kennen, moeten we van die 54,9% totale
overheidsuitgaven, volgende elementen aftrekken:

debatten. Ze meten vaak niet dezelfde soorten overheidsdiensten en soms zitten daar nog andere uitgaven
bij. Volgens de Nationale Bank (2013) gaat een derde
van de overheidsuitgaven (een derde van die 54,9% van
het BBP) naar de operationele werking van de staat:
62 miljard euro, waarvan 48 miljard naar lonen, maar
daar zitten dus ook de lonen van al het onderwijzend
personeel in, veruit de grootste groep mensen met een
ambtelijk statuut in de publieke sector (afgerond voor
België op 260.000 mensen). Buitenlandse
vergelijkingen gaan op dit punt soms ook al mank:
wordt het onderwijzend personeel al dan niet meegerekend? Dat geldt ook voor de kosten van het medisch
personeel (Van Dooren, 2014).

- de rentelasten (in België behoorlijk hoog door de hoge
staatsschuld);
- de subsidies aan bedrijven;
- de sociale uitgaven;
- de kosten voor het onderwijs (inclusief de kosten van
het vrij gesubsidieerd onderwijs, dat toch moeilijk tot
de klassieke overheidsadministratie te rekenen is).

Een vierde misvatting is dat al dit geld binnen het overheidsapparaat blijft. Meer dan de helft van de overheidsuitgaven zijn sociale uitgaven: 97 miljard euro, verdeeld over de zeven takken van de sociale zekerheid. 70
% van die sociale uitgaven dan weer gaat naar pensioenen en naar geneeskundige zorg en dat zijn dus rechtstreekse financiële overdrachten naar burgers (Nationale Bank, 2013). Besparingen op deze ‘overheids’uitgaven hebben rechtstreeks gevolgen voor de inkomsten
van burgers.

Hoeveel dan uiteindelijk overblijft voor de echte kern
van de overheid en de direct daarmee verbonden kosten,
is vooral voer voor een technisch debat. Op dit punt zijn
buitenlandse vergelijkingen en cijfers niet betrouwbaar,
hoewel ze vaak gehanteerd worden in de verschillende

Een ander deel van de publieke uitgaven zijn subsidies
voor bedrijven: ongeveer 5% van het BBP. We zouden
dus onder de 50 % van het BBP kunnen komen, mochten we meteen op alle overheidsniveaus alle subsidies
aan bedrijven afschaffen. Die subsidies zijn gelijk aan
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80% van de vennootschapsbelastingen die aan de inkomstenzijde van de overheid staan (Planbureau, Verslag aan de Regering, Expertengroep ‘Concurrentievermogen en werkgelegenheid, 2013).
De administratieve uitgaven voor de werking van de
overheid zijn in de laatste decennia zeker sterk gestegen. De bevolking is sedert 1950 ook met 35% aangegroeid. De toename van de overheidsuitgaven komt
vooral op rekening van de lokale besturen (een stijging
van de lokale uitgaven met 400% in ruim veertig jaar)
en de gemeenschappen en gewesten (stijging van die
uitgaven van 300%). De staatshervorming speelt een
rol, maar niet alleen de staatshervorming: op lokaal niveau bijvoorbeeld is sterk geïnvesteerd in zorg (kinderopvang, ouderenzorg,…). De samenleving verandert en
het publieke dienstenpakket is sterk uitgebreid, vaak op
vraag van de samenleving.
Een vijfde misvatting bevat een hele container misvattingen: elke vergelijking met het buitenland gaat om
verschillende redenen mank. Peersman (UGent) heeft
het over het ‘cijfercircus’ (DS, 14 januari 2014). De internationale omgeving is daarvoor een onuitputtelijke
bron van gegoochel: voor elk argument is wel een ander buitenland te vinden. Die cijfers komen contextloos
in het debat terecht. We focussen op twee elementen die
tot die verwarring bijdragen: de samenstelling van het
BBP en het technische onderscheid tussen publieke en
private sectoren.
Het BBP bestaat uit verschillende componenten waarvan de onderlinge verhoudingen per land sterk kunnen
verschillen en dat horen we in het debat bijna nooit:
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1. De kosten voor de eigenlijke overheidsadministratie
(zie hierboven);
2. De sociale zekerheid (overdrachten van algemene
middelen naar individuen of gezinnen);
3. De overdracht van belastingmiddelen via de overheid
naar particuliere middenveldorganisaties die maatschappelijke opdrachten opnemen (in het onderwijs,
welzijnszorg, gezondheidszorg, sociale economie, sociale zekerheid,…).
We schreven het al: een belangrijk deel van de publieke
uitgaven gaat naar (2) de sociale zekerheid. Op dit punt
verschillen stelsels van landen grondig. Vanzelfsprekend
gaat dit debat over de effectiviteit van onze sociale zekerheid, over de noodzakelijke aanpassing van het stelsel aan nieuwe demografische en sociologische evoluties,
over de noodzaak van hervormingen van het pensioenstelsel en van de gezondheidszorg. Dat zijn cruciale hervormingsthema’s. Maar als het gaat over besparingen in
de publieke uitgaven, betekent dit wel dat niet alleen de
overheid in het vizier komt, maar ook de rechtstreekse inkomsten voor burgers en gezinnen.
Stel dat in een land alle uitgaven naar de overheidsadministratie gaan (1), dan ziet het debat over de publieke uitgaven
er heel anders uit dan in ons land, omdat dus belangrijke
delen van de publieke uitgaven bij ons niet gaan naar het
in stand houden van overheidsdiensten. In ons land is om
allerlei redenen gekozen om belangrijke beleidsdomeinen
te organiseren via netwerken tussen de klassieke overheid
en het maatschappelijk middenveld, waarbij belangrijke
delen van het middenveld met algemene middelen uit de
belastingen worden betaald (3). We weten uit internationale vergelijkingen dat ons land zeer hoog scoort op het

uitbesteden van publieke taken naar het middenveld. Vanzelfsprekend kan en moet daar een permanente en zeker
ook een vernieuwde discussie over zijn: is die constructie
nog altijd effectief; is het eertijds verzuilde middenveld en
het sociaal overleg met de klassieke sociale partners wel
open genoeg voor nieuwe noden en nieuwe spelers? Moet
het middenveld ook publieke dienstverlener zijn (vakorganisaties voor werkloosheidsvergoedingen; mutualiteiten voor terugbetaling van remgeld?) Moet die relatie,
ook financieel, anders worden uitgewerkt? Besparingen op
uitgaven in dergelijke stelsels heeft in Vlaanderen echter
nooit alleen effecten op het overheidsapparaat, het heeft
ook belangrijke effecten op het maatschappelijk weefsel.
Vergelijkingen met het buitenland zijn, ten tweede, onbetrouwbaar omwille van technische verschillen van wat
in de metingen van de publieke uitgaven, in verhouding
tot de nationale BBP’s, al dan niet onder de publieke of
private sector wordt gerekend. Dit maakt conclusies gebaseerd op internationale vergelijkingen zeer wankel en
gevaarlijk. Het onderwijs bijvoorbeeld wordt tot de overheid gerekend, ook het in Vlaanderen gesubsidieerd vrij
onderwijs. Dat is toch moeilijk te vergelijken met landen
met alleen maar door de staat georganiseerd onderwijs.
Grote delen van de welzijns- en gezondheidszorg worden
dan weer bij de private sfeer geteld, ook overheidsbedrijven in deze sectoren. Dat geldt ook voor constructies van
publiek - private samenwerking en woonzorgcentra (zelfs
degenen die door de OCMW’s worden beheerd). Die
constructies verschillen met deze in het buitenland vooral vanuit juridisch oogpunt. Al die formele en technische
verschillen hebben wel belangrijke gevolgen voor de cijfers die op basis van deze vergelijkingen worden gebruikt
(Van Dooren, 2014).
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De nadruk op bbp als meetinstrument verarmt het debat
Het BBP is het enige meetinstrument dat sterk is ingeburgerd. Voor een intelligente discussie over slimme
besparingen en over gerichte hervormingen van de overheid, is het niet alleen een compleet verouderd meetinstrument maar ook een totaal ongeschikt instrument, om
volgende redenen.
BBP: hoe meer perverse effecten, hoe beter
De creatie van het BBP past in een klassiek economisch
industrieel groeimodel van net na de tweede wereldoorlog. De kritiek was er al van bij het begin van het
gebruik en zwelt recent sterk aan, nu duurzaamheid zo
hoog op de agenda staat. Het BBP rekent alles mee wat
economisch wordt gepresteerd, ongeacht de effecten op
de samenleving. Het BBP kan dus sterk groeien terwijl
de samenleving steeds minder duurzaam evolueert: hoe
minder energiezuinig onze woningen, hoe beter voor het
verbruik van energie en dus voor het BBP; de samenleving kan steeds onveiliger worden en dat is goed voor
het BBP (omdat dit de investeringen in veiligheid opdrijft); steeds meer verkeersonveiligheid is goed voor
het BBP (want dat doet garages en takelbedrijven floreren); het is goed voor het BBP dat steeds meer vlees
wordt gegeten (waardoor…, enzovoort). Het BBP is in
elk geval geen goed instrument om te meten of de samenleving duurzamer evolueert, niet alleen in de ecologische en economische maar ook in de sociale betekenis (de omvang van de solidariteit, het niveau van de
armoede en de graad van de ongelijkheid). Het BBP kan
groeien en de armoede en ongelijkheid ook, maar dat
laatste zien we niet weerspiegeld in het BBP.
N° 4 December - Décembre 2015

Judith Mertens ‘Vedwenen’

18

VVBB

BBP: blind voor de maatschappelijke opbrengsten
Het BBP bekijkt de publieke uitgaven alleen als een kost.
Wat we niet zien, zijn de opbrengsten of de maatschappelijke meerwaarde voor mensen, voor bedrijven en voor
de samenleving: wat is de maatschappelijke opbrengst
of meerwaarde van de publieke uitgaven in onderwijs,
openbaar vervoer, gezondheidszorg, justitie, politie,…?
Een goed meetinstrument zou dit in kaart moeten brengen. We merken dat dit overigens door nagenoeg iedereen sterk wordt beklemtoond en een wijziging is in de
termen van het debat, in vergelijking met bijvoorbeeld
de jaren 1980: alle belangrijke maatschappelijke organisaties beklemtonen nu steeds het belang van een performante publieke sector. Zie daarvoor de criteria die
VOKA gebruikt om de effectiviteit van de overheid te
meten (slides bij hoofdstuk 13): dat gaat over veel meer
dan klassieke criteria die met een klassieke opvatting
over economische groei te maken hebben.
Voortdurend hameren op kosten en niet op de maatschappelijke opbrengst, neemt bij burgers het zicht weg dat er
veel publieke goederen tegenover de betaalde belastingen staan, waarvan bij veel burgers wellicht niet eens
het besef meer aanwezig is dat dit met publieke middelen
wordt betaald. Als het inschrijvingsgeld voor ons hoger
onderwijs laag ligt, dan komt dit omdat een belangrijk
deel van de kosten via de algemene belastingen wordt
betaald. Als de kinderopvang nog relatief betaalbaar is,
komt dat omdat de echte kost via belastingen wordt geN° 4 December - Décembre 2015

dekt. Bij een drastische reductie van de overheidsuitgaven zullen burgers meer zelf moeten betalen. Dat is niet
per definitie negatief en voor sommige groepen burgers
allicht goed verdedigbaar, het wordt alleen in het debat
zelden gezegd en het houdt gevaren in op het vlak van
uitsluiting. Een aantal quasi – publieke goederen krijgen
dan wel steeds meer het karakter van private goederen.
We hebben bovendien hierboven al aangegeven dat een
groot deel van deze uitgaven ook rechtstreekse inkomsten voor burgers zijn, via de sociale zekerheid. En dan
raken hervormingen zeker bijzondere groepen van burgers.
BBP: geen oog voor economisch effect van
publieke uitgaven
Publieke uitgaven genereren zelf weer economische effecten en hebben impact aan de inkomstenzijde van het
BBP. Die economische meerwaarde van de publieke
sector, naast de maatschappelijke meerwaarde waar we
het eerder over hadden, wordt in het BBP helemaal niet
meegerekend. Uitgaven voor de gezondheidszorg in de
sociale zekerheid bijvoorbeeld, gaan voor een belangrijk
deel naar de farmaceutische sector. Publieke investeringen, vooral door de lokale besturen, worden uitgevoerd door private bouwondernemingen. Besparingen
in deze sferen verminderen de publieke uitgaven, maar
hebben meteen een economisch effect op de bedrijven en
dus ook op de inkomsten van de overheid. Dit verklaart
ook de verschillende houdingen over besparingen bij de
overheid, afhankelijk van de verschillende segmenten

van het bedrijfsleven. Bij de bouwsector en bij de ICT
– leveranciers bijvoorbeeld is men niet blij met de besparingen bij de overheid.
BBP: wat we niet meten, weten we niet
Het zwarte circuit vertekent de internationale vergelijking: dat is een belangrijk onderdeel van de ‘non-observed economy’, waar ook thuisarbeid, huishoudelijke arbeid, vrijwilligerswerk, productie voor eigen gebruik,…
bij wordt gerekend. We wagen ons niet aan schattingen
maar we mogen redelijkerwijze veronderstellen dat dit
zwarte circuit bij ons meer belang heeft dan in de noordelijke landen, waarmee we vaak worden vergeleken. Stel
dat deze zwarte markt in ons land wel volledig of gedeeltelijk in het BBP kan worden gerekend, dan zakken de
overheidsuitgaven in verhouding tot het BBP en in vergelijking met die andere landen fors. In de noordelijke
landen ligt het echte en het virtuele BBP wellicht dichter
bij elkaar. Het zwarte circuit verduistert het debat.
BBP: het inkomstendebat buiten beeld
Het debat op basis van het BBP gaat veel minder over
de inkomstenstructuur van de publieke sector. Het is
een goede zaak dat dit de laatste tijd wel prominenter op
de voorgrond komt: de discussie over de samenstelling
van de belastingen; over de economische, ecologische
en sociale effecten van de belastinggrondslagen; over de
rechtvaardigheid van de verdeling van de belastingen;
over de kwaliteit van de inning van de belastingen,…
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Uit een recente OESO – studie (2013) blijkt bijvoorbeeld dat
de fiscale voorkeursbehandeling van bedrijfswagens voor een
deel ons mobiliteitsprobleem verklaart. De keuze voor bepaalde inkomsten stuurt het verkeersgedrag en veroorzaakt zo
uitgavenkosten. Een debat dat alleen gaat over de uitgavenzijde, is niet alleen geen correct debat, het is een asociaal debat

omdat het de vraag over de verdeling van belastingen en de
maatschappelijke effecten van belastingen uit de weg gaat.
Met die kritiek op het BBP staan we zeker niet alleen en de
kritiek is niet nieuw. Het ontwikkelen van betere en meer genuanceerde instrumenten is echter lastig en alternatieven ko-

men moeilijk van de grond. Daarom grijpen we steeds weer
terug naar dit primitieve meetinstrument en reduceren we het
debat constant. We versmallen de denkpatronen, we vallen
terug in stereotiepen die we net terwille van een breed debat
moeten vermijden. We hebben nood aan een debat buiten het
kader van het BBP.

Mats Horbach & Anne Ligtenberg
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Hervorm het debat en dan de overheid
Macro – economische benaderingen op het niveau van
‘de overheid’ helpen ons weinig tot niet vooruit. Het
leidt niet tot een intelligent debat over besparingen en
is onbruikbaar voor discussies over concrete hervormingen van de publieke sector. Het debat moet gaan
over de effectiviteit van de manier waarop we onze samenleving besturen, over de rollen van overheid, burgers, middenveld en markt en over de instrumenten die
we daarvoor inzetten.
De urgentie: noodzaak of conventie?
In het discours wordt sterk beklemtoond hoe urgent een
drastische hervorming van de overheid wel is en hoe
essentieel het is om de publieke uitgaven fors te reduceren. Dan wordt verwezen naar de hoge schuldenlast van
ons land, de Europese verplichting om die sterk te verlagen en de noodzaak om de lasten op en de loonlasten
van bedrijven sterk te reduceren. Daarnaast is het vooral de vergrijzing die ons stelsel van de sociale zekerheid tot hervormingen dwingt.
Of het goed is om in crisistijd sterk te besparen op de
publieke uitgaven leidt onder economen en in internationale instellingen (IMF, Wereldbank) tot een verwoed
debat en tot in de loop van de tijd wijzigende inzichten
en kritische evaluaties van eerdere (opgelegde) ingrepen. Sommigen beweren dat het niet drastisch besparen
(onder andere maar niet alleen door de lange regeringscrisissen) België redelijk door de crisis heeft laten komen. Anderen beweren dat dit slechts uitstel is: NederN° 4 December - Décembre 2015

land bijvoorbeeld maakt nu zware tijden door, maar zou
op termijn daar meer vruchten van plukken. In crisistijd
zou nu net niet drastisch moeten worden bespaard maar
dat zou eerder in goede tijden moeten gebeuren (wat
dan weer te weinig zou zijn gebeurd in België). En als
er al bespaard moet worden, dan toch zeker niet op onderwijs en onderzoek en niet op de publieke investeringen in infrastructuur. Daarin niet blijvend investeren,
breekt later zuur op. Dat ervaren we nu als gevolg van
de besparingen op investeringen in de publieke infrastructuur in de jaren 1990 (riolen, wegen, openbaar vervoer,…). Ook wie pleit voor zware besparingen, bouwt
dus meteen heel wat voorbehoud in als het gaat over
noodzakelijke overheidsinvesteringen.
We nemen op dit punt geen stelling in maar relativeren wel de stellingen die zonder een zweem van twijfel
worden ingenomen, terwijl die twijfel er wel degelijk
is. De hoogte van de besparingen in functie van het terugdringen van de schuld in de komende jaren bijvoorbeeld is zeker aanzienlijk maar toch blijkt volgens de
OESO dat België het ook op dat vlak vrij goed doet:
“ from a comparative perspective, Belgium appears to
have a less difficult climb towards debt stabilisation by
2030, than many, and significantly less than the OECD
– average “ (OESO, 2014). Uit de analyse van doorgevoerde hervormingen, blijkt ons land zowel de inkomsten te hebben verhoogd als de uitgaven te hebben
verminderd. Beide groepen ingrepen houden elkaar in
evenwicht: het bestaan van coalitieregeringen is daar
niet vreemd aan. Maar er is telkens wel in de afgelopen

jaren voor ongeveer 20% in de apparaatskosten van
de overheid zelf gesnoeid (OESO,2014).
Geen gesloten takenpakket

In het debat lijkt het wel alsof de discussie gaat over
gesloten takenpakketten: dit is het vaste pakket van
publieke diensten en daarin moet nu worden bespaard. Zo werkt het echter niet: dagelijks formuleren politieke partijen en maatschappelijke organisaties voorstellen voor meer en voor nieuwe publieke
uitgaven. Soms lijkt het wel alsof de samenleving
vooral voor meer publieke uitgaven pleit. We grijpen uit recente persberichten: de hogere vergoeding
voor de experten bij gerechtelijke dossiers; de hogere terugbetaling van kosten voor de medische behandeling van depressie door psychologen; de nood
aan meer opvang voor kinderen en jongeren met psychische problemen; de uitbouw van het GEN – expresnet rond Brussel en ruimer van het hele stedelijke
openbaar vervoer; de uitbreiding van dienstencentra
en woonzorgcentra; meer politiecapaciteit voor bestrijding van cybercriminaliteit of pedofilie. Het debat
gaat dus niet over een statisch en gesloten geheel van
taken. We kunnen oude taken efficiënter blijven doen
of die afstoten maar ondertussen met de uitgespaarde
middelen nieuwe taken opnemen. Op het eerste zicht
lijkt het dan alsof er niet is bespaard (het budget blijft
immers hetzelfde), en toch klopt dat niet. We doen
zaken minder of efficiënter en we doen zaken meer
en/of beter. De publieke uitgaven blijven even hoog
en toch hebben we de overheid hervormd.
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Veranderingen zijn bezig
In het debat lijkt het wel alsof de hervorming van de
publieke sector nog moet starten. Wie beweert dat de
publieke sector niet verandert, heeft iets gemist. We geven een paar voorbeelden.
We kijken eerst naar een erg ruwe indicator: de evoluties van aantallen personeel. NMBS (van 60.000 in
1970 naar 38.000 nu); b-post (van 44.600 in 1997 naar
32.000 nu); federale politie (van 15.000 naar 14.500
in drie jaar tijd); federale administratie (van 83.871 in
2009 naar 79.797 in 2012). We gaven al aan dat op andere plaatsen sprake is van een sterke stijging van aantallen ambtenaren. Ons punt is: intern, in die complex
georganiseerde publieke sector, zijn veranderingen aan
de gang, in verschillende richtingen.
Tweede voorbeeld. De samenstelling van de ambtenaren verandert: steeds meer hogergeschoolden, steeds
minder laaggeschoolden. Dat kost niet noodzakelijk
minder en roept dan weer nieuwe vragen op: is investeren in laaggeschoolden niet ook zeker een verantwoordelijkheid van de publieke sector?
Derde voorbeeld. Er komen steeds meer contractuele
ambtenaren en in verhouding steeds minder statutairen.
Dat opent weer een ander debat.
Vierde voorbeeld. Op veel plaatsen in de publieke sector is de druk van de besparingen volop zichtbaar en
dat heeft nu al ernstige effecten heeft op de diensten en
de dienstverlening. De impact van het niet vervangen
van personeel en van de lineaire besparingen op federaal niveau zet grote druk op leidinggevenden en op de
mensen op de werkvloer. Ook in veel gemeenten is dit
zichtbaar en voelbaar. In de Vlaamse overheid is het
aantal ambtenaren behoorlijk verminderd en de beweN° 4 December - Décembre 2015

ging gaat verder. Natuurlijk kan het her en der zeker
nog efficiënter, ook met minder personeel. En vanzelfsprekend moet de zinvolheid van sommige diensten en
van oude en nieuwe Vlaamse agentschappen constant
bevraagd worden. Ons punt is echter dat, voor een strategie voor efficiëntieverhoging, het erkennen van die
differentiatie en van reeds doorgevoerde hervormingen
essentieel is. Met generieke slogans komen we niet ver
en met generieke lineaire besparingen (de ‘kaasschaaf’)
of bevriezen van uitgaven dus ook niet.
Hervormen is niet gelijk aan verbeteren
In de afgelopen jaren is de publieke sector onder invloed
van de crisis en door de impact van het Nieuw Publiek
Management al hervormd. Op Vlaams en op lokaal niveau is bijvoorbeeld sterk ingezet op verzelfstandiging:
diensten worden met een aparte rechtspersoonlijkheid
op afstand geplaatst. Ondertussen is daar weer stevige
kritiek op: de agentschapsvorming op Vlaams niveau
bijvoorbeeld is te ver doorgeschoten; de agentschappen
werken te los van elkaar; ze zijn moeilijk controleerbaar. Een hervorming leidt nooit rechtlijnig naar eenduidige verbetering.
Samenwerking met de private sector in de vorm van
concessies, publiek – private samenwerkingsvormen en
privatisering is een ander instrument dat volop wordt
ingezet. Soms is dat een succes, maar lang niet altijd.
Er wordt heel veel leergeld betaald: voor de scholenbouw op Vlaams niveau bijvoorbeeld. Voor de Gentse
forensische strafinrichting is de multinational Sodexo
als uitbater aangesteld, een bedrijf dat wereldwijd gespecialiseerd is in het beheer van dergelijke inrich-

tingen. Op sommige plaatsen is dat soort privatisering
ondertussen al teruggedraaid (zie Huyse, DS 22 januari
2014). In de ouderenzorg is de commerciële sector aan
een sterke opmars bezig, vanuit grote private consortia.
In verhouding daalt het aantal bedden in de publieke
sector en de prognoses wijzen op een versterking van
deze trend. In Wallonië en het Brusselse gewest is deze
sluipende privatisering al sterker dan in Vlaanderen.
Dat leidt nu tot een scherp debat over de al dan niet
vermeende daling van de verzorgingskwaliteit, de druk
op het personeel en de stijging van de ligdagprijzen.
Dit alles wijst er op dat hervormingen, direct of indirect, zo bedoeld of als neveneffect van bepaald beleid,
volop aan de gang zijn. Wie dat niet ziet, kan volgens
ons niet zinvol over hervormingen discussiëren. Veranderingen moeten dus niet worden uitgevonden, ze zijn
volop bezig.
Door sommigen worden de feitelijke hervormingen van
de laatste jaren toegewezen aan het ‘neoliberalisme’: de
toenemende invloed van het marktdenken, het competitiedenken, het prestatiegericht denken en verschillende
gradaties van privatisering in de publieke sfeer en in
de publieke dienstverlening. Hervormingen hierdoor
geïnspireerd leggen volgens de critici al te zeer de nadruk op het individueel presteren, op competitie tussen
mensen, op meetbaarheid van prestaties, op het evalueren van mensen, op de eigen plichten van mensen,…
zowel in de private als in de publieke sector. Dat alles
zou grote effecten op mensen en op de kwaliteit van
de (quasi-) publieke goederen kunnen hebben: als het
onderwijs alleen maar prestatiegericht denkt en werkt,
gaat de sociale en publieke dimensie van het onderwijs
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verloren; als gezondheidszorg alleen maar in prestaties
wordt gemeten, wordt er wel nog gezorgd ‘dat’, maar
niet meer gezorgd ‘voor’. Als openbaar vervoer wordt
geprivatiseerd, neemt het risico toe dat meer aandacht
gaat naar winst dan naar sociale overwegingen en veiligheid.
Veel hervormingen nu bewegen zich op de smalle grens
tussen vermaatschappelijking en vermarkting. Vermaatschappelijking betekent dat steeds meer verantwoordelijkheid voor diensten wordt doorgeschoven naar burgers: mensen moeten bijvoorbeeld zelf zorgen voor zorgbehoevenden in hun omgeving, in plaats dat deze zorg
door de overheid moet worden georganiseerd. Dat is dus
geen debat over hervormingen dat nog moet worden uitgevonden, dat is nu al aan de orde: in de welzijnszorg, in
de gehandicaptenzorg, in de gezondheidszorg, in de sociale economie, in de sfeer van buurtbeheer,… De meer
autonome organisatie van steeds meer professionele en
deskundige burgers bijvoorbeeld vergt zeker een beter
aangepast optreden van overheidsorganisaties, waar ze
overigens nog zeer onwennig mee omgaan. Maar als
dat betekent dat burgers min of meer worden verplicht
om zich bijvoorbeeld te gaan organiseren voor de mantelzorg en daar ook de volle prijs moeten voor betalen
(zoals dat in Nederland het geval lijkt te zijn), waar eindigt het stimulerende verhaal van de ‘participatiemaatschappij’, van het ‘loslaten in vertrouwen’ en waar begint de eenzijdige afwenteling van diensten op de burgers (ROB, 2012)? Wie zijn die burgers dan bovendien:
sommige burgers kunnen perfect hun eigen zorg regisseren en betalen, anderen kunnen dat niet of niet alleen.
Extreme vormen van liberalisering bij de banken hebben tot een hernieuwd debat geleid over een betere reN° 4 December - Décembre 2015

gulering vanuit de overheid. Dat is evenzeer een onderdeel van het huidige debat: de overheid kan performant
zijn door de markt te laten spelen maar dan wel in te
staan voor een krachtige regulering. Dat vergt investering en sterke organisatie maar dat is sneller gezegd
dan gedaan. De discussie over de recente pogingen tot
vernieuwde regulering van de bankensector toont dat
een anders functionerende en meer regulerende overheid op veel nieuwe problemen stuit: op welke niveau
reguleren we wat; welke informatie en deskundigheid
is daarvoor nodig; welke nieuwe vormen van afhankelijkheid en ‘regulatory capture’ kunnen ontstaan?
Het publieke en politieke debat moet dus niet alleen
gaan over nieuwe hervormingen; het is al heel erg de
moeite om te debatteren over wat nu al aan hervormingen bezig is.
De effectiviteit van de publieke uitgaven
Veel interessanter en nuttiger dan de zoveelste discussie over het BBP, is welke effectiviteit de publieke uitgaven meebrengen en hoe kosteneffectief ze worden
ingezet (de verhouding tussen kostprijs en gerealiseerde maatschappelijke effecten). Daar zou het debat volgens ons meer moeten over gaan, gevoed door meer en
betere beleidsevaluaties en het publieke debat daarover.
Van die twee zaken (beleidsevaluatie en publiek debat
hierover) hebben we in ons land geen overschot. Maar
dat debat kan niet gevoerd worden met percentages van
het BBP en op het systeemniveau van ‘de overheid’:
dat vergt concretisering naar bestuursniveaus; naar
deelsystemen (kinderopvang, gezondheidszorg, mobiliteit,…); naar individuele organisaties (de NMBS, uw

gemeente, agentschap X of Y) en naar de kostprijs en
de effectiviteit van specifieke instrumenten.
Wat is de effectiviteit van alle publieke uitgaven in het
onderwijs, in het openbaar vervoer, in justitie, voor de
politie, in de culturele uitgaven, in de jeugdzorg, in de
kinderopvang? Welke effecten hebben deze uitgaven
op mensen, hun onderlinge relaties, het geluksgevoel,
het sociaal kapitaal, op ondernemingen en de ondernemingsgeest, op verkeersveiligheid, op armoede, op
ongelijkheid, op ecologische duurzaamheid,…? De
discussie gaat dan niet op de eerste plaats over het verminderen van de uitgaven of over minder ambtenaren,
maar wel over de nodige deskundigheid en competenties; over de manier waarop de overheid intern werkt; de
manier waarop taken tussen overheidsniveaus verdeeld
worden; hoe wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties; over de manier waarop de markt voor
bepaalde aspecten wordt gereguleerd; over de keuze
voor en de inzet van bepaalde beleidsinstrumenten. We
geven een paar voorbeelden.
Recente studies over de gezondheidszorg (Annemans,
2014) wijzen zowel op overconsumptie als op onderconsumptie van medische uitgaven. Het gaat onder
andere over het dupliceren van onderzoeken, overconsumptie van geneesmiddelen, maar ook over het te snel
ontslaan van zieken om de opnameduur zo kort mogelijk te houden,… Het zijn allemaal effecten van een
bepaald systeem van betaling per prestatie en van de
manier waarop de ziekenhuizen worden gefinancierd.
Experts schatten de impact van een hervorming op de
mogelijke efficiëntiewinsten op enkele miljarden. Het
voorbeeld illustreert hoe niet zozeer de organisatie van
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de administratieve overheid hier het probleem is maar
wel de manier waarop het deelsysteem van de gezondheidszorg in elkaar zit en de manier waarop het wordt gefinancierd.
Inzake onderwijs wijzen OESO - studies op een verminderde effectiviteit, met name inzake diversiteit en de sociale hefboomfunctie. Het onderwijs scoort op de klassieke indicatoren nog goed, maar scoort niet goed omwille
van de bestendiging van de sociale segregratie waarvan
de zeer hoge ongekwalificeerde uitval een belangrijke indicatie is,… (OESO, 2013). Het debat over onderwijs gaat
dus over een vernieuwde of verbeterde effectiviteit van de
publieke uitgaven. De discussie moet dan niet alleen gaan
over de hervorming van de onderwijsrichtingen maar bijvoorbeeld ook over de mate van autonomie die scholen
moeten krijgen; over de manier waarop ouders en leerkrachten in die autonomie een rol moeten spelen; over de
wijze waarop de centrale Vlaamse overheid regels maakt,
planlast veroorzaakt,… Daar gaat het debat dan weer veel
te weinig over. Zonder een anders functionerende overheid in het veld van onderwijs zal een hervorming van
structuren alleen niet de beoogde effecten hebben.
Uit internationale studies blijkt dat de ongelijkheid in België redelijk blijft vergeleken met andere Westeuropese
landen (Nolan, Marx ea, 2014). België reduceert, na Finland, het meest de ongelijkheid, Nederland komt hier op
de laatste plaats. Het niveau van de armoede is wel hoog
en stijgt: nu zouden 2,35 miljoen Belgen arm zijn of het
risico lopen om dat te worden, dat zijn er 208.000 meer
dan in 2009. Uit analyses blijkt dat vooral de organisatie
van de arbeidsmarkt een belangrijke verklarende factor is
(Nolan, Marx ea, 2014). Het lijkt er op dat de combinaN° 4 December - Décembre 2015

tie van arbeidsmarkt, pensioenen en sociale zekerheid in
ons systeem er wel in slaagt om de ongelijkheid redelijk
te houden maar niet effectief genoeg is om de armoede
terug te dringen of stabiel te houden. Vanzelfsprekend
zullen hier nog andere factoren een invloed hebben. Hervormingen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid
zijn daartoe dan nodig. Ook hier gaat het dan niet alleen
over de hoogte van de uitgaven en over aantallan ambtenaren, maar over de manier waarop de arrangementen
in de sociale zekerheid werken en hoe ze moeten worden
bijgestuurd.
Voor onderwijs, mobiliteit, ongelijkheid,… voor cultuur,
kinderopvang,… of voor gemeenten, Vlaamse agentschappen en de federale overheid: het heeft geen zin om
met algemene modellen te schermen over de wenselijke
richting die ‘de’ overheid uit moet. We geloven dus niet
in de grote debatten over ‘minder overheid’, overal en op
alle plaatsen. Het gaat wel over een anders functionerende
overheid: in sommige gevallen kan dat met minder ambtenaren, op andere plaatsen kan dat niet en is er gevoelig
meer competentie nodig; soms gaat het om nieuwe verhoudingen met nieuwe vormen van middenveld; soms om
andere verhoudingen tussen bestuursniveaus, soms kan
privatisering en marktwerking gecombineerd met betere
regulering nuttig zijn, maar nooit zal dit overal en op alle
plaatsen werken. Het gaat niet alleen over verhoogde efficiëntie van overheidsorganisaties op zich, waar zeker nog
veel werk te doen is, maar het gaat ook over effectiviteit
en efficiëntie van bepaalde beleidsinstrumenten en over
de manier waarop bepaalde deelsystemen van de publieke
sector in elkaar zitten met de verhoudingen tussen overheden, middenveld, individuele burgers en marktpartijen.

Peter Firman
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VVBB
Het politiek systeem is een integraal onderdeel
van dit debat
We zijn ervan overtuigd dat op alle niveaus van de overheid zeker nog aanzienlijke efficiëntiewinsten mogelijk
zijn en dat daarvoor ingrijpende hervormingen nodig
zijn, ook in de klassieke administraties. Op andere fora
en via andere instrumenten dragen wij daar ook actief
toe bij.
Bij het zoeken naar verklaringen komen we echter ook
bij het politieke systeem terecht: politieke benoemingen
van topmanagers; invloed van de kabinetten; partijpolitisering van raden van bestuur, van het management
en van de besteding van budgetten,… Deze factoren
hebben te maken met de politieke armatuur waarbinnen
discussies over besteding van publieke uitgaven plaatsgrijpen. Het is zeer goed aan te nemen maar moeilijk
hard te bewijzen dat een deel van de inefficiëntie van
de publieke uitgaven te maken heeft met een niet goed
functionerend politiek apparaat: de druk van de verkiezingen, de nood aan grote coalities, te grote kabinetten, te sterke partijpolitisering, te weinig responsabilisering van leidende ambtenaren, te weinig ratio in de
staatshervorming,… De partijpolitisering leidt ook tot
lineaire besparingen omdat elke partij ‘moet bloeden’
terwijl dit vanuit het oogpunt van de effectiviteit van
soorten publieke uitgaven en de verschillende sectoren
binnen de overheid helemaal niet zo logisch is.
Een belangrijk en onderbelicht onderdeel van de politieke zijde van de problematiek is de zwakte van onze
parlementen, op alle niveaus, om hun kritische, evaluerende en controlerende rollen op de uitvoerende
N° 4 December - Décembre 2015

machten en hun administraties te vervullen. Het gaat
dus lang niet alleen om inherente inefficiëntie van overheidsadministraties. Het debat moet ook gaan over een
verbeterd politiek systeem en daar horen we veel te
weinig over.
Filip De Rynck (red)
Voorzitter VVBB

Patrick Reuvis Expiration date unknown
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